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RESUMO
Neste trabalho apresentamos os resultados de um trabalho desenvolvido no
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, que consistiu em fornecer
a formação mínima necessária para futuros professores que atuarão na
Educação Fundamental I, uma vez que em nossa realidade local, percebe-se
que a maioria dos alunos que ingressam no 6º Ano do Ensino Fundamental
não têm apresentado os mínimos conhecimentos sobre o Jogo de Xadrez. Fato
esse, que dificulta ainda mais a popularização deste esporte. Diante dessa
realidade, e com a implementado de atividades voltadas à formação destes
profissionais, buscou-se introduzir e realçar conceitos e elementos que
marcaram o surgimento e desenvolvimento desta modalidade esportiva. Os
resultados indicam que este tipo de atividade pode contribuir significadamente
para formação de professores, o que pode ajudar na disseminação desta
modalidade esportiva.
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1 INTRODUÇÃO

O Jogo de Xadrez é uma modalidade esportiva que envolve, dentre
outros fatores, o desenvolvimento do raciocínio lógico, planejamento,
elaboração de estratégias, em que o resultado depende do jogador.
Castro (1994), salienta que o jogo de xadrez se configura como uma
modalidade complexa, uma vez que envolve um tabuleiro constituído por 64
casas, onde cada jogador, possui inicialmente 32 peças de 6 tipos diferentes,
em que cada um deles, possui características de movimento, possibilidade,
captura e importância distintas.
Deste modo, percebe-se que esta ampla gama de “possibilidades” de
ação pertencentes a cada jogador, o torna um jogo completamente voltado
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para a lógica matemática, para a concentração, memória e emoção. Nesta
perspectiva, Rodrigues (2008, p. 183) destaca que o xadrez “trabalha a
imaginação, memorização, planejamento e paciência". Destaca ainda, que em
escolas de países desenvolvidos, esta modalidade de jogo é praticada há
décadas, que contribuem para a disciplina dos alunos, com o relacionamento
dos colegas, assim como também, o respeito às regras e leis.
Sendo assim, vê-se que o Xadrez é um jogo que pode contribuir para o
desenvolvimento cognitivo, cultural e social dos alunos. Entretanto, vê-se a
necessidade de se ampliar as práticas que envolvam esta prática esportiva
desde a pré-escola e séries iniciais do Ensino Fundamental I, assim como nos
demais níveis de ensino.
Os jogos na escola, na maioria das vezes, se configuram como algo que
envolve descontração, alegria, movimento, concentração, etc. É claro, que
muito dessas de outras características vão depender do tipo de jogo.
Modalidades coletivas, por exemplo, são marcados pelo confronto entre
equipes, em que elementos como a técnica e tática contribuem para
elaboração de planos de ações dependendo de cada situação. Nestes jogos,
são exigidos raciocínio, tomada de decisão, capacidades perceptivas, tanto
físicas, cognitivas, como psicológicas e isso, em caráter individual e coletivo.
Tem-se a impressão que, devido à popularidade, jogos esportivos
coletivos como o futebol, voleibol, basquetebol, handebol, dentre outros, são
aqueles mais interessam aos alunos. Entretanto, jogos como o xadrez, que
requerem habilidades de forma individual, o que exige um alto grau de
concentração, nem sempre são tão atrativos como os jogos coletivos.
O que se tem percebido, em nossa realidade local, é que boa parte dos
alunos que ingressam no 6º ano do Ensino Fundamental tem apresentado
muito pouco conhecimento com relação ao jogo de xadrez, o que por
conseqüência, estabelece, de certa forma, dificulta um pouco o trabalho do
professor de Educação Física.
Diante dessa situação, acredita-se que se esta modalidade de jogo for
abordada desde as séries iniciais, os alunos que ingressarem no 6º ano do
Ensino Fundamental, poderão demonstrar mais conhecimento sobre o mesmo.

Por isso, o trabalho do professor que atua na Educação Infantil e séries iniciais
do Ensino Fundamental é muito importante.
Neste sentido, acredita-se que a formação de professores é algo
fundamental para o desenvolvimento de qualquer prática docente, em todas as
modalidades de ensino, independente de qualquer área de conhecimento,
especialmente neste caso, do jogo de xadrez, quando nos referimos a
disciplina de Educação Física.
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planejamento, elaboração de estratégias, dentre outras. Ou seja, é uma
modalidade esportiva que permite o desenvolvimento de elementos cognitivos.
Mas, o xadrez pode ser considerado não apenas como uma mera modalidade
esportiva.
De acordo com Shenk (2007, p. 19) “o xadrez também tem sido usado,
nos tempos modernos, para estudar a memória, a linguagem, a matemática e a
lógica, e recentemente emergiu como uma poderosa ferramenta de
aprendizado as escolas do ensino fundamental e médio.”
Nesta direção Silva (2010), que trabalhou3 com xadrez e aprendizagem
da matemática com um grupo de alunos, os mesmos relacionaram o jogo com
a melhoria na aprendizagem de outras disciplinas escolares, além da própria
matemática tais como: física, ciências, português, dentre outras, inclusive na
própria elaboração de textos, realçando inclusive, que o xadrez é um jogo que
qualquer pessoa tem condições de aprender e jogar.
Por outro lado, este autor aponta também que a mediação do professor
ao trabalhar com o xadrez é algo fundamental, pois, durante um bom período o
xadrez foi concebido como um jogo voltado para pessoas inteligentes, de difícil
acesso. Assim, o professor deve ser aquele que forneça as condições mínimas
necessárias para que todos percebam que são capazes de aprender o jogo.
Deste modo, entende-se que a interação do professor com o aluno é
algo que pode contribuir para a aprendizagem de vários elementos
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relacionados com o xadrez, daí, a importância do próprio professor jogar com o
aluno. Nesta mesma perspectiva, Grillo (2012, p. 250) afirma que “o professor
necessita jogar com o aluno, intervir, explicar, problematizar, criar problemas
de jogo dentro e fora das aulas”. Desde modo, o professor deve ter a
consciência de que ele não é detentor do conhecimento, nem tão pouco sabe
tudo, mas, sim, aquele que pode contribuir para que seus alunos construam
seus próprios conhecimentos.
Seirawan e Silman (2006) esclarecem que ensinar xadrez a iniciantes,
como no nosso caso, são os alunos das séries iniciais, é um exercício que
envolve a criatividade, podendo o professor realizar esta tarefa de muitas
maneiras.
Assim, Silva (2009), afirma também que o jogo de xadrez é uma forma
de proporcionar aos alunos um maior desenvolvimento intelectual e social e,
consequentemente, a cooperação e o desenvolvimento pessoal. Neste sentido,
o ensino do xadrez vai além do próprio jogo, na medida que passa ser um
suporte pedagógico, capaz de colaborar com a formação pessoal, social e
acadêmica dos alunos, buscando, dentre outros elementos, estabelecer
relações entre o próprio jogo com a estrutura curricular estabelecida na escola
(SILVA, 2010, p. 19).
Já Goulart e Frei (2004) referem que o xadrez pode proporcionar muitos
benefícios, capaz de auxiliar na aprendizagem de outros conteúdos, como por
exemplo, de história, pois ao discutir as possíveis origens do jogo, são
realizadas menções aos períodos históricos nas quais o xadrez fez parte. Isso
pode contribuir para uma discussão sócio, histórico e cultural das civilizações
que de certa forma, realizavam atividades com o xadrez.
Para complementar, o xadrez, assim como outras modalidades
esportivas, é capaz de produzir outros efeitos positivos, como o espírito de
competição, o respeito às regras, assim como também, do saber lidar com as
vitórias e derrotas.
Além destes aspectos apontados, o xadrez é um jogo que envolve a
ludicidade. Neste sentido, Khisimoto (2005, p. 108) afirma que:

O xadrez tem regras explícitas diferentes do jogo de
damas, do loto ou da trilha. São estruturas
sequenciais de regras que permitem diferenciar
cada jogo, ocorrendo superposição com a situação
lúdica, uma vez que, quando alguém joga, está
executando as regras do jogo e, ao mesmo tempo,
desenvolvendo uma atividade lúdica.

A autora argumenta também que o xadrez se materializa no tabuleiro e
nas peças que podem ser confeccionadas com os mais diferentes materiais,
tais como: papelão, madeira, plástico, metal, gesso, dentre outros. Deste modo,
estes aspectos permitem uma primeira exploração do jogo, permitindo a
diferenciação de significados atribuídos por culturas diferentes, assim como
também, pelos objetos e regras que o caracterizam.
Nesta perspectiva este trabalho objetivou oferecer a mínima formação
necessária relativa ao Jogo de Xadrez aos alunos do 3º ano do curso de
Formação de Docentes do Colégio Estadual Santo Inácio de Loyola – EFMP do
Município de Fênix – Pr, para que os mesmos tivessem condições de
abordarem de forma satisfatória esta modalidade de jogo quando em suas
ações docentes.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As atividades realizadas neste trabalho foram desenvolvidas durante 32
horas aulas entre os meses de abril e setembro de 2015, com 11 alunas do 3º
ano do curso de Formação de Docentes em nível médio (magistério) do
Colégio Estadual Santo Inácio de Loyola do Município de Fênix, Núcleo
Regional de Educação de Campo Mourão.
O ambiente utilizado para a implementação de tais atividades foi a própria
sala de aula e outros ambientes e espaços pertencentes à escola e, o
professor PDE, foi aquele que planejou e conduziu as principais atividades e,
para a coleta de dados foram utilizados a observação e questionários como os
principais instrumentos.

A implementação das atividades foi dividida em três momentos. No
primeiro momento foi realizada uma espécie de reunião com os 10 sujeitos4
envolvidos (alunos do 3º ano do curso de Formação de Docentes da referida
escola), para os quais foram explicitados os principais objetivos do projeto.
Os sujeitos envolvidos foram convidados a responder um questionário
inicial (composto por três questões), na qual contribuiu para que a professora
PDE coletasse informações iniciais a respeito dos conhecimentos prévios dos
alunos relacionados ao Jogo de Xadrez.
Além disso, os mesmos objetivos foram apresentados a toda
comunidade escolar: equipe diretiva, equipe pedagógica, professores, agentes
educacionais I e II e, demais alunos, principalmente, com o professor de
Educação Física que estivava atuando na respectiva série, uma vez que o
mesmo concordou com algumas ações necessárias para a realização de
algumas atividades inerentes ao projeto.
Após esse momento, deu-se início a segunda etapa, na qual se
desenvolveu a parte prática do referido projeto. Inicialmente o professor PDE
fez uma abordagem histórica e cultural que marcou o surgimento,
desenvolvimento e inserção do jogo do xadrez na escola como modalidade de
jogo.
Além da abordagem teórica-histórica sobre o xadrez, foram trabalhados
alguns dos elementos estratégicos, competitivos, pedagógicos e educacionais
que podem ser desenvolvidos a partir da abordagem do jogo de xadrez, como:
confeccionar tabuleiros e peças de xadrez com materiais alternativos,
confecção de materiais para caracterização do xadrez humano, jogos com
tabuleiros, jogos com xadrez humano, movimentos e funções de cada peça,
dentre outras.
Já a etapa final, consistiu na avaliação das atividades desenvolvidas ao
longo do projeto. Neste momento, foi organizado um campeonato de xadrez
entre algumas turmas do colégio, organizado pelo professor PDE e pelos
alunos do curso de Formação de Docentes.
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Nesta fase, o professor PDE também pode avaliar os resultados de sua
proposta realizada e desenvolvida juntamente com os alunos no âmbito escolar
e, para isso, foi aplicado um segundo questionário (composto por três
questões)

objetivando

coletar

informações

e

dados

relacionados

a

implementação do projeto. E, por fim, os dados coletados serviram como
importantes elementos para se fazer apontamentos que serão apresentados na
sequência.

3 RESULTADOS

Na análise dos resultados, consideramos principalmente os dados obtidos
nos questionários inicial e final respondido pelos sujeitos envolvidos.
A primeira questão do questionário inicial refere-se a história do xadrez:
“Você conhece a história do Xadrez?” Todos os alunos responderam não
conhecer a história do xadrez, o que indica justamente a necessidade de uma
abordagem histórica do jogo de xadrez. Por esse motivo, ao longo das aulas
iniciais, foram trabalhados por meio de alguns recursos (textos e vídeos) um
pouco da história do xadrez.
O segundo questionamento, pautou-se em verificar o período em que os
sujeitos pesquisados tiveram os primeiros contatos com o jogo: “Desde que
período de sua escolarização, você teve contato/jogou xadrez?” Os dados
revelaram que a grande maioria dos alunos só tiveram o primeiro contato com
o xadrez durante as séries do Ensino Fundamental II, conforme pode ser
verificado no gráfico abaixo.

Gráfico 1: Primeiro contato com Xadrez

Estes dados confirmam a problemática levantada no início deste trabalho,
que consiste justamente, na “falta” de conhecimento apresentada pela maioria
dos alunos quando ingressam no sexto ano.
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e desenvolvimento dos alunos: “Como futuros professores, você acredita que o
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aprendizagem/desenvolvimento dos alunos? Por favor, comente sua resposta:
Eis alguns dos apontamentos:

“Sim, pois no jogo de xadrez é necessário o uso de memória,
de estratégias pensadas e do raciocínio” (SJU).
“Sim, raciocínio, estratégia, memorização” (SLA).
“Sim, assim aprendemos estratégias, desenvolvendo
raciocínio, melhorando a memorização, etc” (SIS).

o

“Sim, ele pode ajudar no raciocínio e desenvolver as
estratégias” (SMY).
“Sim, o xadrez pode ajudar na parte motora, no intelectual e no
raciocínio” (SJL).
“Sim, ele desenvolve o intelecto e a coordenação motora”
(SED).

“Sim, ele pode ajudar no raciocínio e desenvolver as
estratégias” (SJA).
“Sim, desenvolve o raciocínio, memorização e a estratégia”
(SNA).
“Sim, pois desenvolve raciocínio, memorização e estratégia
(STH).
“Sim pode ajudar os alunos a ter um raciocínio lógico mais
rápido” (SEL).

Os apontamentos indicam que todos os sujeitos investigados entendem
que o jogo de xadrez é capaz de contribuir para processos que envolvem o
ensino, principalmente no que diz respeito a memorização e desenvolvimento
do raciocínio lógico.
Após a implementação e desenvolvimento das atividades, um segundo
questionário foi aplicado, buscando com isso, avaliar as possíveis progressões
obtidas durante a sequência de atividades.
No primeiro questionamento, buscou-se analisar as possíveis contribuições
do xadrez para processos relacionados ao ensino e a aprendizagem: “Após a
intervenção do projeto sobre o Jogo de Xadrez, você acredita que o mesmo
pode contribuir para aspectos relacionados ao Ensino e Aprendizagem?
Justifique sua resposta:”
Eis alguns apontamentos:
“Sim, pois a professora transmitiu os ensinamentos sobre o
jogo de xadrez, houve muita clareza na explicação,
aprendemos todos os procedimentos para jogar e depois
colocamos em prática tudo aquilo que aprendemos” (SEL).
“Sim, pois o xadrez é um jogo que a teoria e a prática
caminham juntos, eu aprendi o objetivo do xadrez e como é
importante e o quanto ajuda no desenvolvimento do aluno”
(SJU).
“Sim, aprendemos na teoria todo processo do jogo para que
depois partimos a prática” (SJA).
“Sim, pois a partir da teoria consegui aprender todas as regras
do jogo e comecei a praticar conseguindo jogar sozinha. E por
esta razão que teoria e prática andam juntas” (SNA).
“Sim, pois eu aprendi passo a passo do jogo de xadrez,
primeiro a teoria depois a prática” (SLA).

O segundo questionamento pautou-se em verificar quais aspectos remetem
a utilização do jogo de xadrez: “Qual (is) aspecto (s) você destacaria acerca da
utilização dos jogos de xadrez em atividades voltadas ao ensino?”
Basicamente todos os participantes mencionaram quatro aspectos,
representados no gráfico abaixo.

Gráfico 2: Aspectos apontados pelos sujeitos

Os dados mostram que a maioria absoluta dos sujeitos apontaram outros
aspectos além daqueles citados no questionário inicial, fato este, que evidencia
a importância das atividades desenvolvidas ao longo das aulas.
E, o último questionamento também direcionado para a temática de
formação buscou investigar as contribuições da implementação do projeto para
formação dos alunos: “Você acredita que o projeto de intervenção sobre o jogo
de xadrez, na qual você fez parte, lhe forneceu formação/requisitos para que
quando docente, tenha condições mínimas de trabalhar o jogo de xadrez?
Comente sua resposta:”
Alguns apontamentos são descritos a seguir:

“Sim, com este projeto já temos uma noção de como começar
a trabalhar futuramente, com nossos alunos, ensinando por
partes” (SIS).
“Sim, pois agora sei como trabalhar e tenho uma aula pronta
para aplicar” (SJC).
“Sim, pois trabalhamos bastante a teoria e com ela
aprendemos as regras e na prática aprendemos realmente o
jogo tendo noção e segurança quando for ensiná-lo” (STH).
“Sim, pois já estou pronta para trabalhar com meus futuros
alunos, com uma aula muito bem elaborada sempre ensinando
a teoria e a prática com várias metodologias” (SJU).

Diante das respostas, percebe-se que os alunos envolvidos (futuros
professores) demonstraram a importância destas ações durante sua fase de
formação, uma vez que isso, contribuirá para sua prática docente.
Toda ação especializada requer formação, principalmente quando falamos
de educação. Imagine se tivéssemos que lecionar conteúdos e conhecimentos
sem ter anteriormente ter recebido algum tipo de formação sobre tais
conteúdos? Com certeza, uma das respostas a este questionamento seria que
o trabalho do professor, neste caso, seria mais complicado. Por isso, a
formação de professor é uma questão muito relevante para a pesquisa
educacional.
Montalvão e Mizukami (2002) salientam que pesquisas sobre a formação de
professores é um campo de pesquisa fértil, amplo e, dentro de um contexto
histórico é algo consideravelmente recente, por isso, requer muita atenção.
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compreendendo que a lógica da atividade educativa nem sempre coincide com
as dinâmicas próprias da formação. Mas também não tem valorizado uma
articulação entre a formação e os projetos das escolas [...] (NÓVOA, 1997, p.
24).
As indagações do autor nos levam a refletir sobre possíveis falhas que
ainda hoje permeiam a formação de professores. Muitas vezes, temos a
impressão de que muitas questões que foram discutidas durante nosso período
de formação acadêmica não têm muita ligação com a realidade escolar, o que
de certa forma, dificulta o ingresso e a adaptação do professor em sala de aula.

No caso das ações desenvolvidas, como os futuros professores do curso de
Formação Docente poderiam conduzir atividades significativas envolvendo o
jogo de xadrez, se nem mesmo ter recebido a mínima formação para tal?
Mauri e Gómez (1997, p. 209) afirmam que toda formação deve incluir um
modelo de análise prática mais ou menos explicitado e elaborado, e uma das
condições para a adequação da formação é que esse modelo se fundamente
em uma reflexão sobre situações escolares reais.
Neste sentido, percebe-se a importância de buscar relacionar práticas de
natureza formativa com aquelas de ação docente, ou seja, é fundamental que o
futuro professor durante seu período de formação tenha as mínimas condições
de discutir estratégias e ações que realmente poderão ser desenvolvidas e
implementadas em sala de aula.
Perrenoud et al (2001) afirmam que formar profissionais que sejam capazes
de organizar situações de aprendizagem, com certeza, deveria ser a principal
abordagem de qualquer programa de formação de professores, seja qual for
nível que ele atua.
Percebe-se, deste modo, a importância de relacionar conceitos teóricos
com a prática efetiva em sala de aula. Neste sentido Bélair (2001) afirma que:

As formações que tem como eixo conceitos teóricos
não apoiados verdadeiramente na realidade fazem
com que o futuro professor não possa mais retomar
tais conceitos posteriormente quando ele se situa
em sua prática. Disso discorre uma grande
distância entre a formação acadêmica que acaba
revelando-se inútil e uma prática intuitiva que
responde aos imprevistos e aos problemas do
momento, dando, assim, a impressão de um eterno
recomeçar (BÉLAIR, 2001, p.64-65).

Em consonância com os argumentos da autora, percebe-se a importância
de se possuir uma formação efetiva, voltada para a prática docente, uma vez
que, a discussão de teorias que não estão de acordo com a realidade prática
do docente, certamente não contribuirá de forma efetiva para situações do
cotidiano escolar.

Além disso, a formação do professor poderá ser um dos mecanismos que
auxiliam o professor em sua ação pedagógica, contribuindo para que o mesmo
aborde conteúdos de uma forma reflexiva, histórica. Nóvoa (1998) salienta que
o professor não necessita apenas de dominar e saber o conteúdo que ensina,
mas também, de saber como tal conteúdo foi constituído historicamente.
Por isso, ao abordar o jogo de xadrez, a história do mesmo será um dos fios
condutores do projeto, uma vez que servirá como elemento que permitirá a
discussão sobre o surgimento e o desenvolvimento desta modalidade de jogo
dentro de nossa sociedade, daí, enfatiza-se, mais uma vez, a importância da
formação do futuro docente.
Sabe-se também, da necessidade de valorização do professor. A criação e
ampliação de políticas públicas voltadas para o magistério é algo fundamental,
tais como infraestrutura, plano de cargos e salários, dentre outros. Porém, a
formação é algo que também deve ser vista com atenção.
Sobre esta questão, Azanha (1998) salienta que:

Embora a qualidade de ensino deva também ser
examinadora em um contexto mais amplo do que o
da sala de aula, se nesta houver um professor mal
formado, qualquer que seja o nível de sua
remuneração, haverá um ensino de baixa qualidade
(AZANHA, 1998, p. 51)

Vê-se, portanto, que além da valorização do Profissional e de uma
remuneração digna, é extremamente importante uma formação de qualidade. A
formação de professores como salientando é algo fundamental para os
docentes de qualquer nível e modalidade de ensino, principalmente, neste
caso, aqueles que irão atuar nas primeiras séries do Ensino Fundamental, ou
seja, com os alunos que estão iniciando suas atividades escolares.
Nesta perspectiva Nóvoa (1997) afirma que:

A formação pode estimular o desenvolvimento
profissional dos professores, no quadro de uma
autonomia contextualizada da profissão docente.
Importa valorizar paradigmas de formação que

promovam a preparação de professores reflexivos,
que assumam a responsabilidade do seu próprio
desenvolvimento profissional e que participem
como protagonistas na implementação das políticas
educativas (NÓVOA, 1997, p. 27)

A palavra responsabilidade empregada pelo autor nos leva a refletir sobre o
papel que o professor desempenha na vida dos alunos, ou seja, as
contribuições que o mesmo pode proporcionar para a formação do indivíduo
como um cidadão crítico, capaz de questionar a sociedade na qual esta
inserido. Tem-se a impressão, que essa responsabilidade ainda é mais
destacada quando se fala do professor atuante nas séries iniciais do Ensino
Fundamental, uma vez, que será ele que sistematizará as experiências
voltadas ao “conhecimento científico”.
Deste modo, percebe-se que uma formação satisfatória é algo fundamental
para que o docente tenha as mínimas condições de desempenhar sua função
como mediador entre as experiências de seus alunos e do conhecimento a ser
internalizado.
Este trabalho com o uso do xadrez buscou justamente fornecer a formação
mínima necessária para que os futuros docentes tenham condições de iniciar
este trabalho pedagógico que envolve elementos históricos, culturais,
pedagógicos e educacionais que podem ser explorados por meio do jogo de
xadrez com crianças das séries iniciais.
Ayoub (2001) ao argumentar sobre a formação de professores da educação
infantil afirma que:

Pensar em uma política de formação profissional
para a educação infantil requer, antes de tudo, a
garantia de um processo democrático que permita a
ascensão na escolaridade, em todos os níveis, e a
valorização dessa formação no patamar de outros
cursos (AYOUB, 2001, p.53)

Percebe-se, mais uma vez, a importância de se valorizar políticas de
formação de professores, seja qual for o nível ou modalidade de ensino que
atue.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração as informações e ideias apresentadas e
discutidas, verifica-se que as ações implementadas durante este trabalho de
PDE buscou, principalmente, oportunizar uma formação mínima para alunos do
curso de Formação de Docentes sobre o jogo de xadrez e suas possíveis
contribuições para processos que envolvem o ensino e a aprendizagem.
Diante disso, acredita-se que tais atividades implementadas puderam
contribuir para uma disseminação do jogo de xadrez, que foram além da
abordagem das simples regras, passando por uma abordagem histórica e
cultural.
Neste sentido, acredita-se que uma formação voltada ao jogo de xadrez
destes futuros professores é algo fundamental que poderá contribuir para
atividades didático-metodológicas voltadas a esta modalidade de jogo. Isso
consequentemente, poderá aumentar as chances e possibilidades para maioria
daqueles alunos que ingressam no 6o ano do Ensino Fundamental, apresentem
conhecimentos mínimos sobre esta modalidade esportiva.
Com esses resultados, espera-se primeiramente, contribuir para uma
disseminação maior deste jogo, assim como também, de proporcionar aos
alunos das referidas séries iniciais, um contato com o Jogo de Xadrez, sua
história, suas regras e que, principalmente, se desenvolvam atividades
semelhantes voltadas à formação e capacitação de professores.
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